
POROČILO  
 

OBČINSKEMU SVETU O IZVRŠITVI SKLEPOV SPREJETIH  
 

NA 21. SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE PIVKA DNE 24.4.2018  
 
 
 
Ad 3.) Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2017 – skrajšani postopek 
 
• Realizacija sklepa: Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2017 je bil objavljen v 

Uradnem listu RS, št. 39/18 z dne 8.6.2018  in je začel veljati naslednji dan po objavi v 
UL RS. 

• Pripravila: Karmen Šabec, višja svetovalka za proračun in gospodarstvo 
 
Ad 4.) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Pivka  
– skrajšani postopek 
 
• Realizacija sklepa: Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 39 dne 8. 6. 2018  in je 

začel veljati 9. 6. 2018. 
• Pripravila: Erika Kovačič, svetovalka za promocijo, turizem in splošne zadeve 

 
 

Ad 5.) Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Pivka – skrajšani postopek 
 
• Realizacija sklepa: Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 39 dne 8. 6. 2018  in je 

začel veljati 9. 6. 2018. 
• Pripravila: Erika Kovačič, svetovalka za promocijo, turizem in splošne zadeve 

 
 

Ad 6.) Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica- prva 
obravnava  
 
• Realizacija sklepa: Sklep o sprejemu dokumenta v prvem branju je bil posredovan vsem 

ustanoviteljicam in javnemu zavodu.  
• Pripravila: Jana Knafelc Strle, višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
 
Ad 7.) Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev 
za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine 
Pivka  
 
• Realizacija sklepa: Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/2018 dne 

08.06.2018  in je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. 
• Pripravila: Natalija Vilhar, višja referentka za investicije in komunalno 
 
 
Ad 8.) Sklep o soglasju k sistemizaciji in odobritvi fleksibilnega normativa v Vrtcu 
Košana  
 
• Realizacija sklepa: Sklep je bil posredovan zavodu, na podlagi tega bodo oblikovanji 

oddelki v šolskem  letu 2018/2019.  
• Pripravila: Jana Knafelc Strle, višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 



 
Ad 9.) Sklep o soglasju k sistemizaciji in odobritvi fleksibilnega normativa v Vrtcu 
Pivka  
 
• Realizacija sklepa: Sklep je bil posredovan zavodu, na podlagi tega bodo oblikovanji 

oddelki v šolskem  letu 2018/2019.  
• Pripravila: Jana Knafelc Strle, višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
 
Ad 10.) Sklep o ukinitvi javnega dobrega  
 
• Realizacija sklepa: Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/18 z dne 08.06.2018 

in je začel veljati naslednji dan po objavi. 
• Pripravila: Emanuela Lenarčič, višja svetovalka za nepremičnine 

 
 

Ad 11.) Sklep o ustanovitvi javnega dobrega  
 
• Realizacija sklepa: Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/18 z dne 08.06.2018 

in je začel veljati naslednji dan po objavi. 
• Pripravila: Emanuela Lenarčič, višja svetovalka za nepremičnine 
 
 

 
 
 
 
 
Pivka, 11.6.2018 

Župan 
                                                                Robert Smrdelj l.r. 


